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EMPRESA

Considerada uma das principais indústrias de 
bens de capital do país, a Mausa S/A comemo-
ra seus 70 anos de fundação com a certeza de 
que nestas sete décadas nunca parou de ino-
var, buscar novos mercados, respeitar clientes, 
funcionários e, principalmente, trabalhar para 
oferecer produtos e serviços com níveis de ex-
celência internacional.

Atualmente instalada em um parque fabril 
com mais de 32 mil metros quadrados de área 
construída e área total de 172 mil metros qua-
drados, a Mausa atinge a marca de 70 anos co-
mandada pelo presidente Roberto Dedini, que 
tem ao lado, na administração da empresa, os 
filhos Roberta e Eduardo Dedini. 

Juntos, a família não abre mão de manter uma 
empresa moderna, dinâmica e em sintonia 
com as principais tendências de mercado. Da 
pequena metalúrgica criada em 1948 para pro-
duzir e reformar equipamentos para a indús-
tria açucareira, carregando a sigla Metalúrgica 
de Acessórios para Usinas S/A, hoje é uma 
empresa global, com atuação nos segmentos 
sucroalcooleiro, alimentício, químico, siderúr-
gico, energético (hidro e eólico), papel e celu-
lose, mineração, óleo e gás, fertilizantes entre 
outros. Com ampla atuação no cenário nacio-
nal, também exporta para países como Méxi-
co, Guatemala, Panamá, Colômbia, Argentina, 
Bolívia, Nigéria, Alemanha, Itália e Suíça.

Todo esse cuidado e carinho herdados do pai 
para com a empresa estão muito presentes na 
rotina de Roberta Dedini, que começou na 
Mausa com 15 anos e hoje ocupa a gerência 
de Suprimentos, Corte, Recebimento e Expe-
dição. Por suas mãos, são aprovados desde a 
aquisição de um pequeno parafuso até altos 
investimentos financeiros em maquinários e 
remodelações. “Essa correria, esse movimen-
to me fazem bem. Eu gosto do que faço aqui 
e aprendi com meu pai a valorizar cada etapa 
do nosso processo produtivo. Ao dar continui-
dade ao seu legado, tento diariamente colocar 
em prática seus ensinamentos e toda a vivên-
cia que tenho desde muito jovem. Vem dando 
certo e assim espero que permaneça”, comenta 
a gerente, mãe de dois filhos, um deles já pres-
tes a iniciar um estágio na área administrativa. 
O contato desde adolescente com a rotina da 
empresa também fomentou em Eduardo De-
dini a decisão de permanecer ao lado da fa-
mília na administração da empresa. “Nas fé-
rias escolares, eu aproveitava para trabalhar 
na fábrica, conhecer a montagem e todos os 
processos para criar ou reformar as peças. Pas-
sei por vários setores até me encontrar na área 
de engenharia, misturando um pouco de me-
cânica com aspectos comerciais. Hoje minha 
atuação está focada na estruturação de novos 
mercados. Com muitos estudos gerais do se-
tor, visitas técnicas e trocas de informações, 
a ampliação do nosso mix ocorre de maneira 
organizada e aproveitando as oportunidades 

mercadológicas. Sinto-me feliz em celebrar os 
70 anos da Mausa com grandes projetos e a 
convicção de que estou colocando em prática 
as lições de meu pai, especialmente o cuidado 
com a qualidade em tudo o que fazemos”.

Mausa: 70 anos história, inovações 
tecnológicas e respeito ao mercado

AO FALAR SOBRE OS 70 
ANOS DA MAUSA E A 

SUCESSÃO NO COMANDO 
DA ADMINISTRAÇÃO, 

ROBERTO DEDINI NÃO 
ESCONDE AS MELHORES 

EXPECTATIVAS: “ESTOU 
SEGURO DA CAPACIDADE 

E CONFIO PLENAMENTE 
NO POTENCIAL DA 

ROBERTA, DO EDUARDO 
E DE TODA MINHA 

EQUIPE PARA DAREM 
CONTINUIDADE AO 

TRABALHO REALIZADO 
ATÉ AQUI. 

Eles gostam do que fazem, assim como eu. 
E isso me deixa tranquilo: ter a certeza de que 
estão preparados para manter nosso cresci-
mento, sempre com respeito aos funcionários, 
clientes e fornecedores”.
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Ampliação de negócios comprovam dinamismo e atendem novas demandas

Para o gerente comercial, Egon Scheiber, 
a constante evolução da Mausa permite 
um olhar antecipado do mercado, criando 
cenários favoráveis para a prospecção de 
novos segmentos. “Estruturamos quatro 
novas unidades de negócios exatamente por 
compreender que temos demanda para esses 
produtos e serviços”, explica Scheiber, que há 
16 anos responde pela gerência comercial da 
Mausa.

Egon detalha que o novo mix está distribuído 
na fabricação de equipamentos para Separação, 
Máquinas de Elevação e Transporte, Máquinas 
Ferramenta e Serviços de Atendimento ao 
Cliente. “Junto ao segmento sucroalcooleiro, 
que é o carro-chefe da Mausa, definimos 
outras áreas de atuação em novos mercados 
a partir do contato com os próprios clientes, 
os quais nos mostraram essas necessidades”, 
detalha, reforçando que foram necessários 
investimentos em estrutura, layout da fábrica 
e ferramental.

Egon Scheiber atua na comercialização de 
equipamentos para Separação. O gerente 
comercial Eugênio Gomes atende a área de 
Elevação e Transportes e Luis Sigot gerencia o 
segmento comercial de Máquinas Ferramenta. 
Os três com supervisão do diretor Eduardo 
Dedini.

Em sua área direta, o gerente Eugênio Gomes 
defende o potencial de crescimento de 
novos mercados para o setor de máquinas 
para elevação e transporte. “A prospecção 
de clientes de outros segmentos vem nos 
mostrando que estamos no caminho certo”, 
comenta, explicando que as pontes rolantes e 
pórticos produzidos pela Mausa há mais de 50 
anos contam com dimensões variadas. “Essa 
abrangência nos possibilita o atendimento a 
diferentes perfis de clientela”, completa.

Com a dinâmica de ser “uma fábrica de 
fábricas”, o gerente Luis Sigot também reitera 

a atual capacidade da Mausa de atender as 
indústrias de base no segmento de Máquinas 
Ferramenta. “Ao produzir máquinas para a 
produção de outras máquinas, comprovamos 
nossa capacidade fabril, técnica, entregando 
com níveis internacionais de qualidade, 
velocidade e competitividade”.

A personalização dos orçamentos e o 
atendimento aos clientes são citados como 
diferenciais da Mausa pelo diretor Eduardo 
Dedini. “Fomos para o mercado com 
condições técnicas, estruturais, profissionais 
e o compromisso de atender individualmente 
nossos clientes conforme suas demandas. 
Todas as inovações no mix de serviços foram 
cuidadosamente estudadas para manter nosso 
padrão de qualidade com plena satisfação 
dos atuais e novos clientes”, celebra o diretor 
Eduardo Dedini.

ATINGIR A MARCA DE 70 ANOS, 
ULTRAPASSANDO COM SUCESSO OS PERÍODOS 
DE COMPLEXIDADE E APROVEITANDO OS 
BONS MOMENTOS COMERCIAIS NÃO É PARA 
QUALQUER EMPRESA. A MAUSA TEM EM SEU 
DNA A CARACTERÍSTICA DE SE REINVENTAR, 
SEMPRE INOVANDO E FORNECENDO AOS 
CLIENTES ALTERNATIVAS DE QUALIDADE.

RESGATE HISTÓRICO
Os 70 anos da Mausa começaram a ser es-
critos em 1948, quando um grupo de oito 
acionistas formado por Mário Dedini, Lino 
Morganti, João Bottene, Romeu de Souza 
Carvalho, Armando Dedini, Dovílio Ometto, 
Arnaldo Ricciardi e Leopoldo Dedini (pai de 
Roberto) fundaram a empresa. Após um pe-
ríodo, a família de Leopoldo Dedini passou a 
responder por 100% das ações. Nesta época, 
a empresa funcionava na rua Santa Cruz, re-
gião central de Piracicaba.

Em 1976 ocorreu a aquisição do terreno de 260 
mil quadrados no Distrito Unileste e, em 2008, 
tiveram início das obras do novo parque fabril.

A inauguração do novo complexo fabril ocor-
reu em 2011, com 32 mil metros quadrados de 
área construída, 172 mil metros quadrados de 
área total e 500 funcionários entre técnicos, 
administração e produção. No ano seguinte, 
em 2012, teve início a ampliação do mix com a

 criação de quatro novas unidades de negócios: 
Separação, Máquinas de Elevação e Transpor-
te, Máquinas Ferramenta e Serviços. 

E neste ano de 2018, a celebração dos 70 anos 
de atividade ininterrupta mescla tradição e 
inovação, com foco no desenvolvimento, pro-
dução, manutenção, reforma e atendimento 
personalizado a clientes instalados no Brasil e 
outros países.
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EMPRESA

Um  lago  com  capacidade  para  10  milhões  
de  litros  recebe  a  água  da  chuva captada  
no  telhado  das  instalações  da  fábrica  para  
reuso  posterior  em diversas  finalidades como 
lavagem dos pisos, sanitários, irrigação dos 
jardins e testes de equipamentos no processo 
industrial.

Os excedentes  líquidos  da  produção  são  
direcionados para  um  compartimento  
específico,  no  qual  recebem  tratamento  para 
seguirem  corretamente  às  próximas  etapas  
de  descarte. 

Também um telhado duplo,  confeccionado  
com  telhas especiais e  iluminação  zenital  
(placas  prismáticas)  fornecem luminosidade  
natural,  possibilitando  o  isolamento  do  calor.  

A  sensação  de conforto  térmico  elimina  a  
necessidade  de  ventilação  adicional.

Já as  áreas  que  necessitam  de  iluminação  
artificial,  como  os  escritórios, foram  
abastecidas  com  sistemas  “inteligentes”,  
compostos  por  lâmpadas  de alta  capacidade  

Parque fabril privilegia qualidade de vida dos funcionários 
e preservação ambiental 

Para o gerente de Recursos Humanos, Edson 
Souto, a empresa é uma grande família, 
estruturada com profissionalismo e altos 
níveis de excelência.  “São mais de 500 núcleos 
familiares. Nosso olhar está sempre na direção 
do melhor ambiente interno, sem perder o foco 
na característica de cada colaborador. Essa 
proximidade permite entender as necessidades 
individuais e laborais”, explica o gerente.

Edson Souto destaca que o layout da fábrica 
segue rigorosos conceitos ergonômicos. 
Também o refeitório conta com climatização e 
cardápio balanceado elaborado por 

e  baixo  consumo  energético.  Também a  
iluminação  natural foi  aproveitada  com  a  
instalação  de  janelas  predominantemente  de  
vidro  com proteção  contra  raios  ultravioleta.  
O paisagismo adotou  critérios  ornamentais  e  
de  reabilitação  das  espécies  nativas. 

O ATUAL PARQUE FABRIL DA MAUSA  TRAZ  
O  QUE  EXISTE  DE  MAIS  MODERNO EM  
TERMOS  DE  GRANDES  CONSTRUÇÕES,  
PRINCIPALMENTE  QUANTO  AOS  
ASPECTOS  DE PRESERVAÇÃO  AMBIENTAL. 

de olho no meio ambiente

nutricionista. A área de descanso reúne 
opções de jogos e entretenimento. E entre 
os benefícios estão inclusas as principais 
exigências trabalhistas. 

Na opinião do gerente, a capacitação de seus 
recursos humanos, ou seja, a qualidade técnica 
de seus colaboradores está aliada a uma 
arrojada tecnologia construída ao longo de 
70 anos. “A Mausa permanece em constante 
desenvolvimento de melhorias, alicerçada por 
uma estrutura industrial altamente moderna 
e competitiva, com direção competente e 
comprometida. Percebemos que nossos 

profissionais permanecem por muito tempo 
em suas atividades, desenvolvendo-se e 
criando um verdadeiro celeiro de mão de obra 
especializada. É gratificante celebrar o sucesso 
de uma empresa exemplar como a Mausa”.

A empresa é certificada pelo  Sistema  de  
Gestão  da  Qualidade  NBR  ISO9001:2008. 
E no contexto de preparar as equipes para 
o mercado global, Souto comenta que são 
oferecidas capacitações e treinamentos 
periódicos. “A intenção é que o funcionário 
desenvolva seu potencial, construindo uma 
carreira de sucesso internamente”.

UMA DAS CARACTERÍSTICAS 

DA MAUSA É A PREOCUPAÇÃO 

COM O  BEM-ESTAR  DE  SEUS  

FUNCIONÁRIOS.  AO COMPLETAR 70 

ANOS E EM NOVAS INSTALAÇÕES 

DESDE ABRIL DE 2011, TODAS 

AS CONDIÇÕES FAVORECEM AO 

CRESCIMENTO PROFISSIONAL E 

PESSOAL DAS EQUIPES INTERNAS.


